
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра нi-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.20 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.00 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.05 Ка ме дыя «Тры ва лы 
шлюб».
12.10 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.15 «Зор нае жыц цё». «Та та-
вы доч кi. Без дзя цiн ства».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё на.
15.25 Жур на лiсц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Заўт ра — гэ та мы!
16.25 Усё як трэ ба!
16.50 Ме лад ра ма «Уда ча на-
пра кат».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Се ры ял «Ван ге лiя».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «У кож на га 
свая вай на».
23.35 Дзень спор ту.
23.50 Ба я вiк «Iдэа льныя 
ўцё кi».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Жу-
раў».
10.15 На ві ны на двор'я.
10.45, 0.15 Дак. се ры ял «Пад 
сон цам».
11.45, 23.25 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
12.50 Маст. фільм «Свой 
ся род чу жых, чу жы ся род 
сва іх».
14.45 Дра ма «Фі ніш ная пра-
мая».
16.45 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.00 Кі на апо весць «Ваў-
кі».
21.25 Фут бол. Ад бо рач ны матч 
U-21. Бе ла русь — Фран цыя. У 
пе ра пын ку: 22.15 КЕ НО.

8.00, 12.00, 16.00, 23.30 «Мой 
го рад». Ка мя нец.
8.20, 18.20 «Ла бі рын ты». Свя-
тыя азё ры.
8.50 «Не зна ё мая пес ня». Ка-
рот ка мет раж ны фільм.
9.25 «Сля ды на ас фаль це». 
Дак. фільм.
9.40 «Скарб ні ца Бе рес цей-
шчы ны». Бе ла рус кі Вер саль.
10.05 «Сак рэт ны кі не ма то-
граф». Фільмы пер шы, дру гі 
і трэ ці.
11.30 «Ка лі мне бы ло во сем 
га доў...». Дак. фільм.
12.15 «Іван». Мас тац кі 
фільм.
13.25 «Ула дзі мір Цэс лер. 
Чыз!». Дак. фільм.
13.55 «Най мен ні і воб ра зы». 
Твор часць на род ных май-
строў-разь бя роў.
14.10 «Зроб ле на!» Кі на вы-
твор часць.
14.40 «У рэ ху іме ні твай го...». 
Пра жон ку Фран цыс ка Ска ры-
ны Мар га ры ту Ад вер нік.
14.55 «Му сарг скі: «На пе-
рад да но вых бе ра гоў!» Дак. 
фільм.
15.15 «Ма тэ рыя воб ра за». 
Дак. фільм.
15.45 «Па лес кі па час ту нак». 
Пі рог са шчаў ем і за пе ча ны 
шчу пак.
16.20, 21.55 «Уваск рэ сен не». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
17.55 «Пад кры лом анё ла». 
Дак. фільм.
18.45 «Да ве ку». Дак. фільм.
19.10 «Ка ра ні». Спра вы ся-
мей ныя.
19.35 «На род ныя про мыс-
лы Ра сіі». Дым каў ская ка ру-
сель.
20.05 «Праў дзі вая гіс то рыя кі-
на му зы кі». Гіс то рыя са вец кай 
кі на му зы кі. Фільм пер шы.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «Фа кір на га дзі ну». Ка-
ме дыя.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».

9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Вольф Ме сінг: які ба-
чыў скрозь час».
16.15 Се ры ял «Хат няя пры-
служ ні ца».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Скар бы Ра дзі ві лаў. Згуб ле-
ны след».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ма ці-і-ма ча-
ха».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.15 Ка ме дыя «Сяст рыч кі 
Бэн гер».
1.55 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 10.25, 13.50, 18.30, 23.00 
Дзён нік «Хо ро Шоу».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». Се-
ры ял.
12.30 «Джэй мі: абед за 30 
хві лін».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста-
год дзя». «Ма та Ха ры — імя 
агуль нае».
13.55 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст. «Па чат коў цы» су праць 
«пра фе сі я на лаў».
15.35 «Ін шая кра і на». «Аб' яд-
на ныя Араб скія Эмі ра ты: «Не 
наф тай адзі най».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
17.20 «Мін шчы на».
18.35 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.30 Маст. фільм «Шчыг ры-
на вая ску ра».
23.05 «Ва ен ная тай на».
0.45 Фі нал ІX Між на род на га 
кон кур су эст рад ных вы ка наў-
цаў «Ус ход ні ба зар».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 М/ф.
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.10 Маст. фільм «Без пра ва 
на па мыл ку».
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 2.30 Се ры ял «Клон».
15.25, 22.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Апош ні сак-
рэт Май стра».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «За кон і па-
ра дак».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Дак. фільм «Эпо ха. Па-
дзеі і лю дзі».
23.25 Се ры ял «Пры ват ны 
дэ тэк тыў».
1.00 Маст. фільм «Са мыя 
шчас лі выя».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55, 17.10 Се ры ял «Ка ця-
ры на. Сям'я».
18.05 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.55 Се ры ял «Тай ны ін сты-
ту та вы са ка род ных дзяў-
чат».
20.40 Се ры ял «Ка ця ры на. 
Ін шае жыц цё».

22.30 Се ры ял «Прын цып Ха-
ба ра ва».
23.40 Свед кі. «Пры хо дзіц ца 
быць моц най. Тац ця на Да ро-
ні на». Фільм 1-ы.

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «І зноў пры ві тан не!».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Бам бі ла. Пра-
цяг».
21.20 Серыял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Кар паў».

7.00, 12.15, 18.35, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.30 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.15, 17.45 Се ры ял «Дзён ні кі 
вам пі ра».
10.00 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Мі сіс Мі ні вер».
12.20 Тры лер «Джэк Ры-
чар».
16.10 Мульт па рад «Ле ген да 
пра Тар за на».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
18.40 Се ры ял «Бе лая ка ра-
ле ва». 1—2-я се рыі.
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Апе ра цыя ну-
мар адзін».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 
«РLАY».

8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кi алi гар хаў».
10.00 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Скетч-шоу «Ад ны до-
ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скiя 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай-2».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Се ры ял «Дзён нiк док-
та ра Зай ца вай».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На ві ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра ні ца з 
ІН ТЭР ам.
9.10, 22.45 Ле ген ды кры мі-
наль на га вы шу ку.
9.50, 16.15, 0.50 Су до выя 
спра вы.
10.30, 16.55, 1.30 Ся мей ны 
суд.
11.15, 18.30 Се ры ял «Марш-
рут мі ла сэр нас ці». 1-я се-
рыя.
12.20 Се ры ял «Анёл-ахоў-
нік».
13.05, 23.15 Се ры ял «Су се-
дзі». 1-я се рыя.
13.30, 0.05 Тэ ле фон да ве ру.
14.20 Се ры ял «Жыц цё як 
жыц цё». 1-я се рыя.
15.00, 23.45, 6.35 Дак. се ры ял 
«Жы вое ба гац це Укра і ны».
15.20 Арол і рэш ка.
17.40, 4.15 Да вай па жэ нім ся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 5.05 Да вай па жэ нім ся 
ва Укра і не.
21.15, 3.30 Се ры ял «Ад ной-
чы бу дзе ка хан не». 1-я се-
рыя.

22.00, 5.50 Се ры ял «Я прый-
ду са ма». 1-я се рыя.

'

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Нач ная фе е рыя». Кан-
цэрт ная пра гра ма. 1995 год.
7.20 «КВЗ-89». Дру гая гуль ня 
се зо на. 1989 год.
9.00 «Вы ўме е це іг раць на пі-
я ні на?». Тэ ле спек такль. 1982 
год.
10.30 «Аў то граф па су бо тах». 
1993 год.
11.00 «У су бо ту... у Ры зе». 
Му зыч на-за баў ляль ная пра-
гра ма. 1984 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Хро ні ка ад ной рэ пе ты-
цыі». 1973 год.
14.00 «Пе рад стар там». Кан-
цэрт ная пра гра ма. 1984 год.
15.05 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1981 год.
16.40 «Наш ад па чы нак». Дак. 
фільм.
17.00 «Бу дзіль нік» «Ча со піс 
«Во жык». 1988 год.
17.35 «Ме ло дыі і рыт мы ма ла-
до сці». 1980 год.
18.00 «Шко ла чэм пі ё на». Дак. 
фільм.
18.30 «Па лёт па чы на ец ца 
з зям лі». 1-я се рыя. Маст. 
фільм.
19.35 «Не нар маль ная. Хро ні-
ка ад на го ад па чын ку». Дак. 
фільм.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 «Су стрэ ча з Ва сі лі ем 
Ла на вым у кан цэрт най сту-
дыі «Астан кі на». 1983 год. 
1-я част ка.
23.00 «Экс пе ды цыі ў Гі ма лаі». 
Дак. фільм. 1989 год. Фільм 
дру гі.
0.00 «Ра ніш няя пош та» ва 
Углі чы.
0.40 «Ін спек тар Гул». Маст. 
фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма» «Па ра-
лель нае кі но». 1988 год.

9.30 Мо та спар тыў ны ўi кэнд.
9.45, 16.00 Ве ла спорт. Ву-
эль та.
11.00 Кон ны спорт. Вя лi кi 
шлем.

12.00 Аў та спорт. Чэм пi я нат 
све ту ў кла се Ту рынг.
12.45, 18.45, 22.00 Тэ нiс. Ад-
кры ты чэм пi я нат ЗША.
14.30, 20.15 Тэ нiс. Ад кры ты 
чэм пi я нат ЗША. Жан чы ны. 
Фi нал.
21.45 Вось гэ та дзi ва!!!
0.00 Гейм, сэт i Матс.
0.05 Тэ нiс. Ад кры ты чэм пi я нат 
ЗША. Муж чы ны. Фi нал.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па мiж на мi».
5.15, 21.00, 2.20 Се ры ял «Гэ та 
ўсё пра Джа ан».
6.00, 10.40, 21.50, 3.05 «Ка ме-
ды ян ты. Леп шае».
6.15 Маст. фiльм «Гас па дар 
у до ме».
8.00, 12.55, 16.00 Се ры ял 
«Ста рыя пер цы».
9.00 Ка ме дыя «Дзя куй та та, 
дзя куй ма ма».
11.15 Ка ме дыя «Ка роль 
Ральф».
14.05 Ка ме дыя «Фi ла дэль фiй-
ская гiс то рыя».
17.20 Ка ме дыя «Я не ве даю, 
як яна ро бiць гэ та».
19.20 Ка ме дыя «Джым з Пi-
ка дзi лi».
22.10 Ка ме дыя «Ру ган цi на».
0.10 Ка ме дыя «I ў бед нас цi, i 
ў ба гац цi».
3.20 Мю зiкл «Да ро га ў Рыа».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фільм 
«Том Со ер».
3.20, 9.20, 15.20 М/с «У гас цях 
у дзе да Яў лам пія. Су па стат». 
Фільм 1. Збор нік м/ф «Ах вот-
нік да ка зак». «Вя сё лая ка ру-
сель» № 20. «Ві та мін рос ту».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Чор ны 
пі рат». Каз кі рус кіх пісь мен-
ні каў. «Ма ла хі та вая шка тул-
ка». М/ф «Жы ха ры ста ро га 
до ма».
5.00, 11.00, 17.00 Кі на на ве ла 
«Пра што не да ве да юц ца тры-
бу ны». М/ф «Жва вы».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Хрыс-
та фор Ка лумб».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф 
«Баць ка ва на ву ка». «Вій».

6.00 М/ф.
7.55, 21.10 «Пе ла гія і бе лы 
буль дог». Се ры ял.
8.45, 18.30, 2.55 «Цу доў нае 
ста го ддзе». Се ры ял.
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.15 «Да бры ня Нікіціч і Змей 
Га ры ныч». М/Ф.
14.15, 23.45, 4.30 «Мен та-
ліст». Се ры ял.
20.15 «Контр гуль ня». Се ры-
ял.
22.10 «5 паль цаў». Маст. 
фільм.
1.15 «Звыш на ту раль нае». 
Се ры ял.
2.00 «Па ляў ні чыя на чу жых». 
Се ры ял.

5.00 Дра ма «Жыц цё па Джэйн 
Ос цін».
7.00, 23.00 Ме лад ра ма «Ка-
хан не, якое збі вае з ног».
9.00 Дра ма «Па са жы ры».
11.00 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
13.00 Дра ма «До каз».
15.00 Фэн тэ зі «Ула дар пярс-
цён каў: Брац тва пярс цён ка».
18.30 Дра ма «У па го ні за 
шчас цем».
20.45 Дра ма «Апус це лы го-
рад».
0.50 Дра ма «Па ву ці на хлус-
ні».
3.10 Тры лер «Го ты ка».

6.00 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні».
9.00 Маст. фільм «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і Док та ра 
Ват са на. ХХ ста год дзе па чы-
на ец ца».
12.00 Дра ма «Дон-Кі хот».
14.00 Ка ме дыя «Стэп бай 
стэп».
16.00 Ме лад ра ма «Свой — 
чу жы».
18.00 Ка ме дыя «У Ра сію па 
ка хан не!».

20.00 Ка ме дыя «Пра што га-
во раць муж чы ны».
22.00 Ка ме дыя «Пра што 
яшчэ га во раць муж чы ны».
0.00 Ме лад ра ма «Бе лая су-
кен ка».
2.00 Ка ме дыя «Раз гіль дзяй».
4.00 Тра гі ка ме дыя «Пяць зо-
рак».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі 
за мя жой.
6.00 Па ляў ні чы на прэс на вод-
ных гі ган таў.
7.00, 10.00 У по шу ках гі ганц-
ка га вась мі но га.
8.00, 13.00 Дзі кі ту нец.
9.00, 14.00 Ка ра лі ры бал кі.
11.00, 23.00 Уцё кі.
12.00, 18.00 Ма шы ны: ра за-
браць і пра даць.
15.00 У по шу ках акул.
16.00 Ар мія ла са сё вых акул.
17.00, 2.00 Апош нія тай ны 
Трэ ця га рэй ха.
19.00, 0.00, 3.00 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.

7.00, 16.25 Са ма гон шчы кі.
7.50, 12.20, 3.05 Вы жыць ра-
зам.
8.40, 20.05 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
10.30 Экс прэс-курс з Ры чар-
дам Хэ ман дам.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 0.55 Top Gear.
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30, 5.10 Зброя, якая змя-
ні ла свет.
18.15 Паў ноч ная Аме ры ка.
19.10 Леп шы ры ба лоў.
21.00 Па лё ты ўглыб Аляс кі.
22.00 Па вет ра ныя даль на бой-
шчы кі.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.00 Поў ны да па мож нік па 
пры шэль цах.
1.50 Вер нер Хер цаг: шлях 
смя рот ні ка.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

ДЗI ЦЯ ЧЫ СВЕТДЗI ЦЯ ЧЫ СВЕТ

ПАНЯДЗЕЛАК,  9 ВЕРАСНЯ

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬТЫДЗЕНЬ

ЛЮСТЭРКА
МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��
Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск 107.1 FM
Грод на 104.2 FM
Ма гі лёў 107.8 FM

Баб руйск 103.6 FM

Ба ра на ві чы 98.4 FM

Са лі горск 104.3 FM

Пінск 103.2 FM

— Ка лі вы тра пі лі на тэ ле ба чан не?
— Стаў шы сту дэнт кай, я па ча ла па ра-

лель на пра ца ваць на ім, бо заў сё ды ве да ла, 
што ха чу, каб бы ло ме на ві та так. А па ча-
ло ся ўсё яшчэ ў той час, ка лі ву чы ла ся ў 
шко ле. Па тэ ле ві за ры па каз ва лі ка ман ду 
КВЗ Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 
та ды быў іх «зор ны» пе ры яд. Я гля дзе ла 
на іх і ра зу ме ла, што так са ма ха чу быць 
на эк ра не тэ ле ві за ра. Не маг ла па тлу ма-
чыць сваё жа дан не, але па ча ла ду маць, як 
мож на ту ды тра піць. Доб ра ра зу ме ла, што 
жар та ваць я не ўмею, не спя ваю і не тан-
цую, та му за ста ваў ся толь кі адзін ва ры-
янт — стаць жур на ліс там. Ка лі рас ка за ла 
пра свае пла ны баць кам, то па чу ла: «Ні 
пра што та кое на ват не ду май. У нас ня ма 
зна ё мых на тэ ле ба чан ні. Па сту пай ва ўні-
вер сі тэт!» На што я ад ка за ла: «Па гля дзі це, 
я бу ду на тэ ле ба чан ні!» 

— Пер шыя эфі ры, пра ек ты па мя та е-
це?

— Пас ля пер ша га эфі ру, ка лі я вый шла ў 
го рад, то мне зда ва ла ся, быц цам усе на мя не 
гля дзяць. Я іш ла, на зі ра ла за людзь мі і ад-
чу ва ла ся бе так, ні бы та на на ва на ра дзі ла ся. 
Ду ма ла, што ўсе па гля дзе лі маю пя ці хві лін-
ную пе ра да чу, і ця пер я бу ду вя до май. Але, 
зра зу ме ла, ні чо га та ко га і бліз ка не бы ло. 
Акра мя ма іх баць коў, мо жа, ні хто яе і не гля-
дзеў, ад нак па чуц цё эй фа рыі не па кі да ла. Як 
ма ла дая дзяў чы на, ці ка ві ла ся мо дай, поп-
куль ту рай. Бы ла ўпэў не на, што мой ін та рэс 
да гэ тай тэ мы па він ны раз дзя ляць і ін шыя, 
та му вы ра шы ла су мяс ціць ве ды, на бы тыя 
ва ўні вер сі тэ це, і пра цу на тэ ле ба чан ні. Мая 
пер шая пра гра ма бы ла «Агляд прэ сы», дзе 
я бра ла рэ аль ныя анг ла моў ныя кры ні цы пра 
куль тур нае і свец кае жыц цё і, пе ра кла да ю чы 
іх, ра бі ла агляд на він.

— З ча сам ваш ін та рэс да свец ка га 
жыц ця вы чар паў ся бе?

— Час ад ча су мне зда ец ца, што я ста ла 
да рос лай і мой ін та рэс знік, але ўсё ж бы вае 
чы таю, гля джу неш та па тэ ме. Ця пер мне 
ўжо ці ка ва не тое, хто з кім су стра ка ец ца і як 

апра на ец ца, а больш ак цэн тую ўва гу на тым, 
як па да ец ца ін фар ма цыя. Пры пра гля дзе тэ-
ле ві зій ных пра грам па чы наю ана лі за ваць, 
у якім мес цы я па да ла б тыя ці ін шыя па дзеі 
па-ін ша му. Ві даць, дае пра ся бе знаць «пра-
фе сій ная хва ро ба».

— Вам зна ё мае па чуц цё ня ўпэў не нас ці 
пе рад ка ме рай?

— Сён ня я ўжо ма гу ка заць, што змаг ла 
яго пе ра адо лець. Па мя таю, ка лі апы ну ла ся 
пе рад ка ме рай пер шы раз, то ча го толь кі 
не бы ло: і сло вы блы та ла, хоць тэкст быў 
вы ву ча ны на па мяць, і во чы не ве да ла ку ды 
па дзець… За раз тых пе ра жы ван няў ня ма, 
я на ват пе рад эфі рам ма гу зай мац ца ней кі мі 
сва і мі пы тан ня мі, а по тым за ся родж ва ю ся і 
па чы наю пра ца ваць. І гэ та ўжо пра фе сі я на-
лізм, яко му прос та не аб ход на на ву чыц ца, 
бо інакш ні я кіх нер ваў не хо піць. Ка лі ней кае 
хва ля ван не і ўзні кае, то прос та на строй ваю 
ся бе на тое, што ўсё прой дзе доб ра.

— А «зор ная хва ро ба» для вас не ха-
рак тэр на?

— Я ве даю мно га пры кла даў, ка лі лю дзі 
пра цу юць на тэ ле ба чан ні на шмат даў жэй, 
чым я, і да сяг ну лі знач на боль ша га, але ў іх 
не ад чу ва ец ца ні ко лі «зор нас ці». Спа дзя ю ся, 
што і ў мя не яе ня ма. Я не ха джу з вы со ка 
пад ня тай га ла вой. Ма гу спа кой на зай сці ў 
лю бую кра му. Бы вае, мя не па зна юць. Да во-
дзіц ца шэпт чуць за спі най, маў ляў, «ду ма лі, 
яна ў жыц ці не та кая». Імк ну ся не звяр таць 
на та кія мо ман ты ўва гі.

— Ве ча рын кі, ту соў кі для не ка то рых — 
амаль што лад жыц ця. На ваш по гляд, 
ча му лю дзі імк нуц ца апы нуц ца ў «ко ле 
абра ных»?

— У на шай мін скай ту соў цы ня ма абра-
ных. Прак тыч на лю бы мо жа ту ды тра піць 
пры жа дан ні, але не ўсе хо чуць. Я ха це ла, 
бо гэ та га па тра ба ва ла мая ра бо та. І да гэ тай 
па ры я пад трым лі ваю кан так ты са мно гі мі 
ар тыс та мі, хоць ужо і не па трэб ны ні я кія ка-
мен та ры.

— Воб раз на эк ра не ад роз ні ва ец ца ад 
та го, як вы вы гля да е це ў жыц ці?

— Мно гія ка жуць, што роз ні цы не ад чу ва-
ец ца. Маг чы ма, з-за та го, што «Ста ліч ныя 
пад ра бяз нас ці» — гэ та на ві ны пра жыц цё 
го ра да. Яны не на столь кі сур' ёз ныя, як, ска-
жам, на ві ны кра і ны. Я, у сваю чар гу, ста ра-
юся па да чу на він не дзе ўсмеш кай раз ба віць, 
пе ра даць сваё стаў лен не да па дзеі.

— Вы не як ска за лі, што «Ста ліч ныя 
пад ра бяз нас ці» — той фар мат, у якім вам 
кам форт на пра ца ваць. Ня ўжо ня ма ні я кіх 
пра фе сій ных ам бі цый?

— Ам бі цыі ёсць ва ўсіх, і я не вы клю чэн не. 
Але гэ та не імк нен не мець ней кі свой пра ект. 
Я атры ма ла рэ жы сёр скую аду ка цыю і вель мі 
ха чу рас ці пра фе сі я наль на ў гэ тым на прам ку. 
Ужо зра бі ла не каль кі да ку мен таль ных філь-
маў, ёсць во пыт зды мак клі паў, рэ кла мы. 
Па куль што я на па чат ко вым эта пе.

— Ма е це ней кі рэ цэпт, як гар ма ніч на 
су мя шчаць пра цу і аса біс тае жыц цё?

— Сак рэт, на мой по гляд, у тым, што 
не вар та цал кам пры свя чаць ся бе толь кі 
ней кай ад ной сфе ры. Трэ ба ўмець ся бе 
стрым лі ваць і не пе ра хо дзіць мя жу. У мя не 
бы вае так: ка лі ўзні кае жа дан не «ры нуц ца 
ў пра цу», я пы та ю ся ў ся бе: «А ці пры га та-
ва на вя чэ ра для му жа? Ка лі я баць кам тэ-
ле фа на ва ла апош ні раз?» Прос та ра зу мею, 
што ёсць спра вы, аб мі нуў шы ўва гай якія, 
по тым бу ду шка да ваць. Ад нак, бы вае, пас-
ля пра цяг ла га ад па чын ку мя не так і цяг не 
па пра ца ваць… Ця пер вось вяр ну ла ся з вод-
пус ку і ма ру па глы біц ца ў ра бо ту.

— Як лі чы це, што трэ ба, каб да сяг нуць 
пос пе ху ў пра фе сіі?

— Трэ ба шмат пра ца ваць без ад па чын-
ку, сну і аса біс та га жыц ця. Я не на ле жу да 
лі ку тых лю дзей, якія бу дуць ах вя ра ваць та-
кі мі мо ман та мі дзе ля пра цы. Ве даю, як ма гу 
пра ца ваць, які мой па тэн цы ял, але на гэ тым 
эта пе пра ца «да стра ты пуль су» ў мя не не ў 
пры яры тэ це. Та му ве ча ры я пры свя чаю бліз-
ка му ча ла ве ку, зна хо джу час для ад па чын ку 
і пра чы на ю ся ба дзё рай для су стрэ чы но ва га 
дня.

— Па якіх прын цы пах ла дзі це жыц цё?
— Ка лі я пры маю ней кае ра шэн не, то га-

лоў нае для мя не — не ад чу ваць су мнен няў. 
На ват ка лі бы ва юць сі ту а цыі, што мой пункт 
гле джан ня не су па дае з агуль на пры ня тым. 
Ка лі ад чу ваю, што зраб лю неш та, а по тым 
бу ду ся бе да ка раць, ні ко лі не бу ду дзей ні-
чаць.

Але на ДРАП КО

�

«ПАС ЛЯ ПЕР ША ГА ЭФІ РУ 
АД ЧУ ВА ЛА СЯ БЕ ТАК,

НІ БЫ ТА НА НА ВА НА РА ДЗІ ЛА СЯ»

Юлія ЗЫ КА ВА:

Доб ра ра зу ме ла, што жар та ваць 
я не ўмею, не спя ваю 
і не тан цую, та му за ста ваў ся 
толь кі адзін ва ры янт — стаць 
жур на ліс там. 

У мя не бы вае так: ка лі ўзні кае 
жа дан не «ры нуц ца ў пра цу», 
я пы та ю ся ў ся бе: «А ці 
пры га та ва на вя чэ ра для му жа? 
Ка лі я баць кам тэ ле фа на ва ла 
апош ні раз?»

Каб ма ра ста ла рэ аль нас цю, 
трэ ба зра біць яе мэ тай 
і дзей ні чаць. Та кая фор му ла 
як раз і ад люст роў вае 
гіс то рыю вя ду чай «Ста ліч ных 
пад ра бяз нас цяў» на ка на ле 
СТБ Юліі Зы ка вай. Сваю 
пра фе сій ную пры дат насць 
дзяў чы на пра вя ра ла 
роз ны мі спо са ба мі: ра бі ла 
з сяб роў кай «ра дыё- 
пра гра му» для зна ё мых, 
тэ ле фа на ва ла на роз ныя 
шоу, каб паў дзель ні чаць 
у кон кур сах, пі са ла 
для га зет, ча со пі саў, 
ін тэр нэт-вы дан няў… Ад нак 
баць кі Юліі без эн ту зі яз му 
ўспры ня лі яе жа дан не 
звя заць сваё жыц цё з 
гэ тай сфе рай і на ста я лі 
на тым, каб дач ка па ча ла 
вы ву чаць за меж ныя мо вы. 
Як ака за ла ся, та кі крок 
толь кі на блі зіў да ма ры, і яна 
тра пі ла на бла кіт ны эк ран…

7 ве рас ня ста ліч ны парк 
імя Гор ка га пе ра тво-
рыц ца ў пе ра соў ную 
кар цін ную га ле рэю. Ды 
не прос тую, а ў фар ма це 
3D! Прос та на ва чах ша-
ноў най пуб лі кі мас та кі 
ство раць шэ раг 3D-ма-
люн каў, пры све ча ных 
Чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі 2014 го да.

Фес ты валь 3D-кар цін прой дзе ў Бе ла ру сі 
ўжо дру гі раз, але сё ле та ён мае ста тус між-
на род на га. Акра мя ай чын ных мас та коў і ка-
ман даў з Мін ска, Го ме ля і Ві цеб ска, па цвер-
дзіў свой удзел прад стаў нік Укра і ны мас так 
Ула дзі мір Па сту шак, ча ка юц ца ў гос ці так са-
ма ра сі я не. Тэ май жа для твор час ці вы бра ны 
та ліс ман бу ду чых спа бор ніц тваў — зубр, яко-
га не аб ход на бу дзе праз ма лю нак «звя заць» 
з най леп шы мі ха кей ны мі кра і на мі па вод ле 

Між на род най ха кей най аса цы я цыі: Шве цы яй, 
Фін лян ды яй, Ра сі яй, Чэ хі яй, Ка на дай, ЗША, 
Швей ца ры яй, Сла ва кі яй, а так са ма з на шай 
род най кра і най — гас па ды няй чэм пі я на ту. 
Та кім чы нам, у 9 ка манд — удзель ніц фес ты-
ва лю му сіць атры мац ца 9 ма люн каў.

«Ка лі ле тась мы ма ля ва лі на ас фаль це, 
то сё ле та, з улі кам за ўва гі на вед ні каў, кож ная 
3D-кар ці на бу дзе ўяў ляць са бой пе ра нос ную 
фо та зо ну, — рас ка заў «Звяз дзе» прад стаў-

нік ар га ні за та раў фес ты ва лю. — 
Пра сцей ка жу чы, ма люн кі бу дуць 
вы кон вац ца на дош ках, раз ме-
шча ных у дзвюх плос кас цях, ні-
бы та ад кры тая кні га, — гэ та да-
зва ляе ства рыць асаб лі вы эфект 
глы бі ні вы явы». Най леп шым мас-
та кам да ста нец ца га лоў ны прыз 
ад Ды рэк цыі па пра вя дзен ні ЧС 
па ха кеі — сер ты фі кат на бі ле ты 
на пэў ны матч чэм пі я на ту.

На вед ні каў фес ты ва лю, акра мя ўлас на 
мас тац кай яго част кі, так са ма ча кае за баў-
ляль ная пра гра ма з удзе лам ву ліч ных тан-
цо раў і ве ла тры я ліс таў, а так са ма гуль ня выя 
пля цоў кі роз най скі ра ва нас ці. Ар га ні за та ры 
па пя рэдж ва юць: у вы пад ку дрэн на га на-
двор'я фес ты валь мо жа быць пе ра не се ны!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

� 

Бе ла ру сы лю бяць ся мей нае кi но. Па цвяр-
джэн не та му — аб' явы на ка сах «Усе квiт кi 
пра да дзе ны» пад час прэм' е ры мульт фiль-
маў. На ват на дзён ны се анс анi ма цый най 
стуж кi «Гад кi я — 2» гле да чы рас ку пi лi 97 
ад сот каў квiт коў. Та кая на паў няль насць за-
лы ў буд ны дзень, ды яшчэ i на ран нi се анс, 
свед чыць пра мно гае. Ге не раль ны ды рэк-
тар прад пры ем ства «Кi на вi дэа пра кат» Ва-
сiль Кок тыш рас па вёў, што гэ ты мульт фiльм 
ёсць i ў пя цёр цы са мых ка са вых кар цiн у 

Бе ла ру сi за сту дзень—чэр вень 2013 го да. 
Лi дар пры быт ко ва га кi но — пра цяг «Жа лез-
на га ча ла ве ка». На дру гiм мес цы — «Хо бiт: 
Не ча ка нае па да рож жа». За тым iдзе «Фар-
саж», чац вёр тая — «Ся мей ка Крудс». Па-
куль у пя цёр цы са мых гра шо вых i ра сiй ская 
спар тыў ная дра ма «Ле ген да № 17», якой, 
па пра гно зах, да вя дзец ца ўсё ж вы зва лiць 
мес ца для мульт фiль ма «Гад кi я — 2».

А што яшчэ но ва га i цi ка ва га ў кi на iн дуст-
рыi? Кож ную пят нi цу ў 14:45 у пра гра ме «Кi-

на мет раж» на ра дыё «Мiр» мы пад во дзiм 
вы нi кi мi ну лых вы хад ных i вы свят ля ем, хто 
ця пер у лi да рах пра ка ту. Яшчэ мы пры гля-
да ем ся да на вi нак, не за бы ва ю чы пры гэ тым 
за зiр нуць на су свет ныя зды мач ныя пля цоў кi 
i да ве дац ца, чым жа нас не ўза ба ве здзi вяць 
вя до мыя рэ жы сё ры i ў ка го пе ра ўва со бi лi ся 
зор кi пер шай ве лi чы нi.

Будзь це ў кур се кi на па дзей, гля дзi це доб-
рае кi но i слу хай це «Кi на мет раж» на хва лях 
ра дыё «Мiр»!

Кi на мет раж

ЗУБР З ВА РЫ Я ЦЫ Я МІ
У МІН СКУ ПРОЙ ДЗЕ ДРУ ГІ ФЕС ТЫ ВАЛЬ 3D-МА ЛЮН КАЎ «ХВА РЭ ЕМ» ЗА НА ШЫХ!»

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Эфект 3D у ма люн ках да ся га ец ца 

дзя ку ю чы тэх ні цы ска жэн ня вы явы. 
Для та кіх кар цін не па трэб ны ад мыс-
ло выя пры ла ды кштал ту аку ля раў з 
роз на ка ля ро вы мі лін за мі, прос та на іх 
не аб ход на гля дзець з пэў на га мес ца, 
каб на га ры зан таль най па верх ні ства-
ра ла ся ап тыч ная ілю зія аб' ёму.

Ён мо жа ўзняць на строй, 
«рас ка лоць» га ла ву на част-
кі, спры яль на паў плы ваць 
на зда роўе, вы клі каць за леж-
насць… Аб ап'я нен ні вя до ма 
кож на му. Ад нак ма ла ка му — 
аб спо са бе ўздзе ян ня ал ка-
го лю і яго рэ аль ных ме ха ніз-
мах, за ўва жае япон ская JB 
Press. З пы тан ня мі пра ал ка-
голь ка рэс пан дэнт звяр нуў-
ся да спе цы я ліс та, які прад-
стаў ляе псі ха тэ ра пеў тыч ную 
клі ні ку ў То кіа, пра цяг лы час 
прак ты ка ваў ля чэн не ал ка га-
ліз му ў дзяр жаў ным шпі та лі і 
ва ло дае шы ро кі мі ве да мі пра 
ал ка голь у цэ лым. Вось не ка-
то рыя пы тан ні і ад ка зы.

Ча му ча ла век п'я нее?
Ал ка голь па ра лі зуе дзе ян не 

моз га. Ал ка голь пра ні кае ў ар-
га нізм і ўсмокт ва ец ца сцен ка-
мі страў ні ка і кі шэч ні ка. За тым 
ён пе ра пра цоў ва ец ца ў пе ча ні. 
Не за свое ны ал ка голь ад праў-
ля ец ца да сэр ца і раз но сіц ца па 
ўсім це ле, уклю ча ю чы мозг. Пры-
клад на праз 10 хві лін пас ля ўжы-
ван ня спірт но га ал ка голь да ся гае 
моз га. Чым больш вы п'я це, тым 
гор шай ста но віц ца ка ар ды на-
цыя. Эмо цыі вы зва ля юц ца з-пад 
кант ро лю, та му мо жа быць вы бух 
у вы гля дзе пла чу ці ня стрым на га 
сме ху. Ка лі пра цяг ваць піць да-
лей, ал ка голь да ся гае маз жач ка, 

з-за ча го но гі ста но вяц ца ват ны-
мі або це ла пе ра стае ру хац ца на-
огул. Ка лі не спы ніц ца і на гэ тым, 
то бу дзе па ра лі за ва ны ад дзел 
моз га, які ад каз вае за кант роль 
аў та ном ных функ цый, на прык-
лад, ды хан ня і пры том нас ці. На-
ды хо дзіць вост рае ал ка голь нае 
атру чэн не, ад яко га не да лё ка да 
смя рот най не бяс пе кі.

Не ўсе лю дзі чыр ва не юць?
Па ме ры та го, як ал ка голь рас-

шчап ля ец ца ў пе ча ні, ён пе ра тва-
ра ец ца ў ацэ таль дэ гід. На гэ тай 
ста дыі і з'яў ля ец ца га лаў ны боль. 
Ак тыў насць га лаў но га бо лю вы-
зна ча ец ца ўзроў нем у ар га ніз ме 
спе цы яль ных фер мен таў, якія 
вы зна ча юц ца на ге не тыч ным 
уз роў ні. Ама та ры вы піць атрым-
лі ва юць ад сва іх баць коў ге ны, 
якія ад каз ва юць за ак тыў насць 
зга да ных фер мен таў. Та кія лю дзі 
не чыр ва не юць, ка лі пры ма юць 
спірт ныя на поі. Лю дзі, што атры-
ма лі ад аба іх баць коў ге ны, якія 
не пад трым лі ва юць та кія фер-
мен ты, не мо гуць піць. Іх твар 
мо жа чыр ва нець на ват ад ма-
ры на ва най у ві не га род ні ны. Та-
кіх лю дзей вель мі ма ла. Ас тат нія 
атры ма лі ге ны, якія ак ты ві зу юць 
па трэб ныя фер мен ты, ад ад на го 
з баць коў. Ка лі та кі ча ла век вы-
пі вае, то чыр ва нее, ад нак пас ля 
ад па вед най «трэ ні роў кі» яны мо-
гуць піць усё больш і больш.

Тыя лю дзі, якія з са ма га па чат-
ку маг лі вы піць шмат, ад но сяц ца 
да «тых, што не чыр ва не юць». 
Лю дзі, якія пе ра бра лі пер шы раз 
і ад чу лі ся бе дрэн на, ад нак пас ля 
змаг лі піць усё больш і больш, 
мо гуць лі чыць, што адзін з баць-
коў пе ра даў ім ген, які ад каз вае 
за ак тыў насць па мя нё ных фер-
мен таў.

Ка лі змя шаць ві но 
і га рэл ку, бу дзе дрэн на?

У асноў ным гэ та ад бы ва ец ца 
з-за вя лі кай коль кас ці ал ка го лю, 
які па сту пае ў ар га нізм. Мож на 
ду маць, што лю дзі, якія змеш ва-
юць роз ныя ві ды спірт ных на по-
яў, у вы ні ку п'юць больш. Нель га 
ад маў ляць і ўплыў рэ чы ваў, якія 
ўва хо дзяць у склад са кэ, акра мя 
ал ка го лю. Ад нак асноў ным фак-
та рам уз нік нен ня млос ці з'яў ля-
ец ца вя лі кая коль касць ужы та га 
ал ка го лю.

Ал ка голь — пры чы на 
атлус цен ня?

Боль шасць па цы ен таў, што па-
ку ту юць на ал ка голь ную за леж-
насць, і п'юць вы ключ на спірт ныя 
на поі, вель мі ху дыя. Ал ка голь 
час та на зы ва юць «пус той энер-
гі яй». Ня гле дзя чы на тое, што ў 
ал ка го лі пры сут ні ча юць ка ло рыі, 
гэ та энер гія ад ра зу спаль ва ец-
ца, у ар га ніз ме ні чо га не за ста-

ец ца. Ад нак у вы ні ку ўжы ван ня 
ал ка голь ных на по яў ме та ба лізм 
тлу шчаў, атры ма ных з ежы, за па-
воль ва ец ца. Акра мя та го, аказ-
ва ец ца ўплыў і на рас шчап лен не 
цук раў. З гэ тай пры чы ны ежа, 
якая па сту пае ў ар га нізм ра зам 
з ал ка го лем, а так са ма вя лі кая 
коль касць цук ру, што пры сут ні-
чае ў пі ве і ві не, лёг ка на за па-
шва юц ца ў ар га ніз ме. Гэ та мо жа 
стаць пры чы най атлус цен ня.

Пе рад бя се дай — ма ла ко?
Ма ле ку лы ал ка го лю вель мі 

дроб ныя, яны мо гуць пра ні каць з 
са су даў у ткан кі га лаў но га моз га. 
На ват ка лі на сцен ках страў ні ка 
з'я віц ца «ма лоч ная плён ка», яна 
не пе ра шко дзіць усмокт ван ню 
дроб ных ма ле кул ал ка го лю. Ад-
нак пад час ад на го экс пе ры мен та 
вы свет лі ла ся, што хут касць ме та-
ба ліз му ал ка го лю ў пе ча ні бы ла 
больш вы со кай у та го ча ла ве ка, 
які піў ма ла ко. Ін шы мі сло ва мі, 
яму бы ло пра сцей пра цве ра зець. 
Атрым лі ва ец ца, ка лі пры маць ма-
ла ко і бял кі ра зам са спірт ны мі 
на по ямі, то ме та ба лізм ал ка го лю 
прой дзе хут чэй. Эфек ту хут ка га 
пра цве ра жэн ня мож на да біц ца і 
за кошт, на прык лад, са лод ка га.

Пад рых та ва ла
Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Спе цы фіч ны на пойСпе цы фіч ны на пой  ��

АЛ КА ГОЛЬ ПАС ЛЯ... МА ЛА КА

Прык лад
3D-кар ці ны,

на ма ля ва най
у дзвюх

плос кас цях.


